
Výlet 8.B – čtvrtek, pátek 23. a 24. května 2019 

Brno VIDA – Ořechov – Ivančice - Oslavany 

1. den - čtvrtek 23. května 

 vlak Žďár nad Sázavou – Brno Královo Pole: 6:29 – 7:28 (R 973 Vysočina)  

 tramvaj 6 nebo autobus 44: Brno KP – Brno Mendlovo náměstí (asi 30 minut) 

 Science Centrum VIDA: 9:00  - 12:00 

 přesun do centra Olympia (pěšky, autobus), volno na oběd 

 autobus Brno Olympia – Ořechov u Brna Tábor (Army Park): 14:17–14:42, 

prohlídka Vojen. muzea 15:00 – 16:00 (www.armypark.cz) 

 autobus Ořechov-Silůvky 16:16–16:21, os. vlak Silůvky –Ivančice 16:53–17:11 

(přestup v Moravských Bránicích) 

 pěšky asi 2 km přes Ivančice na ubytování (SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 

www.svcivancice.cz) – ubytování, večeře 

  

2. den – pátek 24. května 

 snídaně, asi 5 km pěšky do Oslavan – těžní věž Kukla, park Permonium 

(www.permonium.cz) – hra Magic Permon 

 oběd, vlastní autobus Oslavany – Tišnov: asi 14:00 – 15:00 

 vlak Tišnov – Žďár nad Sázavou: 15:48 – 16:30 (R 973 Vysočina) 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k výletu 

sraz na nádraží ve Žďáře: čtvrtek 23. 5. v 6:15, odjezd 6:29 rychlíkem do Brna 

návrat: pátek 24. 5. v 16:30 na nádraží ve Žďáře n. S. 

S sebou: 

 vhodné oblečení a obutí (dle počasí), do Permonia je třeba mít pevné 

boty (ne sandály nebo pantofle) 

 pláštěnka, pokrývka hlavy, přezůvky na ubytovnu , oblečení na spaní 

 hygienické potřeby, ručník 

 osobní léky, náplast, opalovací krém, kartička zdravotní pojišťovny 

 svačina případně oběd na první den, pití na cestu, drobné peníze na 

osobní útratu 

 vše sbalit do batohu na záda 

 

Všechny cenné věci (fotoaparát, tablet...) vezou děti na vlastní odpovědnost, 

doporučuji nebrat. 

 

Předběžná cena: 1 100,- Kč (vybírám 1 000,- Kč, přes 100,- Kč zbylo z exkurze do 

Prahy) 

tř. učitelka Jana Pastyříková 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Souhlasím, že   ................................................ pojede na školní výlet 23. a 24. 5. 

2019 podle přiložených informací. 

Můj syn / dcera může mít rozchod (Brno, Olympia, Ivančice) a může se zúčastnit 

hry v parku Permonium. 

Po návratu do Žďáru nad Sázavou půjde domů sám/sama nebo zajistíme odvoz. 

podpis rodičů ........................................... 

Poznámka:  

http://www.svcivancice.cz/
http://www.permonium.cz/

